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Voorwoord 
 
Voor u ligt het verkiezingsprogramma van ChristenUnie-SGP voor de raadsperiode 2010-2014 van 
de nieuwe gemeente die ontstaat door de samenvoeging van Abcoude en De Ronde Venen per 1 
januari 2011. De nieuwe gemeente bestaat uit ca 43.000 inwoners op een groot en veelzijdig 
grondgebied met in totaal 8 grotere en kleinere kernen. Het wordt een grote uitdaging om voor zo’n 
veelzijdige gemeente tot een gemeenschappelijk beleid te komen. Onze visie en antwoorden 
daarop vindt u in dit verkiezingsprogramma. 
 
ChristenUnie-SGP heeft hart voor de publieke zaak, maar wel kritisch en vanuit trouw aan onze 
hemelse Vader. De ontwikkeling naar een zogenaamd neutrale staat, die sommigen op dit moment 
voorstaan, is een illusie. Bij het maken van beleid spelen altijd overtuigingen mee die gestoeld zijn 
op al dan niet religieuze levensovertuigingen. Dat maakt dat beleid nooit neutraal kan zijn. Be-
wustmaking hiervan is een belangrijk speerpunt van ChristenUnie-SGP. 
 
Door individualisering en secularisering bestaat de samenleving steeds meer uit eilandjes. Naast 
positieve effecten als zelfontplooiing heeft dit ook geleid tot een stimulans voor mensen om in de 
eerste plaats aan zichzelf te denken. Er is een sterke gerichtheid op de eigen ontwikkeling, de ei-
gen carrière, het eigen huis, het eigen gezin. Mensen zijn minder solidair en minder tolerant. 
 
ChristenUnie-SGP vindt het de hoogste tijd om de eenzijdige gerichtheid op het individu in te ruilen 
voor een visie waarin relaties tussen mensen en groepen van mensen centraal staan. 
Deze visie vindt haar oorsprong in ons christelijk geloof, dat ons leert om God lief te hebben boven 
alles en onze naaste als onszelf. Met ‘naaste’ bedoelen wij niet alleen familie, vrienden of buren, 
maar iedereen met wie we in aanraking komen. We doen dit in het besef dat we dit niet in eigen 
kracht kunnen, maar dat God op het gebed wijsheid en inzicht wil geven. Dat motiveert ons tot het 
bedrijven van politiek, vrij van zelfzucht en eigenbelang, maar met perspectief voor de toekomst. 
 
In dit verkiezingsprogramma 2010-2014 hebben we onze visie neergelegd in drie hoofdthema’s 
Bestuur, Mensen en Ruimte, verder onderverdeeld in 19 hoofdstukken.  
 
Bij keuzes op deze terreinen wil ChristenUnie-SGP zich laten leiden door wat God in de Bijbel 
openbaart als Zijn oorspronkelijke bedoelingen met deze wereld en het leven van de mensen. 
 
 
 

Ontzag voor de Heer – dat is wijsheid; 

het kwaad mijden – dat is inzicht. 
Job 28 vs 28b 
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1. BESTUUR 
Motto: Bestuur met oog voor de burger 

1.1. Hoe werkt het 
Visie: 
In een goed functionerende gemeente is er een gezonde samenwerking tussen een dienstbare overheid en 
een verantwoordelijke samenleving. 
Burgers, organisaties en bedrijven zullen hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen; de gemeentelijke 
overheid schept voorwaarden, is betrokken en geeft ondersteuning daar waar dat echt nodig is. 
Kernwoorden zijn: openheid, eerlijkheid, verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen. 
 
Wat voor ons betekent...: 
In het duale bestel stelt de raad kaders voor het beleid die leidend zijn, voor zowel de raad als het college 
van burgemeester en wethouders, bij de uitvoering van het beleid. De gemeenteraad is de plaats waar alles 
wat de gemeente en haar inwoners aangaat, besproken moet kunnen worden, waarbij er ruimte moet zijn 
om verschillen in opvatting en uitgangspunt naar voren te brengen. Het college voert het beleid uit en de 
raad controleert dat vervolgens.  
 
Het optreden van gemeenteraadsleden, burgemeester en wethouders en ambtenaren moet geloofwaardig, 
transparant en respectvol naar elkaar en naar de burgers zijn. 
 
De belangen van de gemeente behoren zowel in de gemeentelijke politiek als in het ambtelijk apparaat 
voorop te staan; eigen belangen, deelbelangen en/of partijbelangen zijn hieraan ondergeschikt. 
 
Met het oog op de herindeling staat wij voor een open, gelijkwaardige en constructieve opstelling. We vinden 
dat beide gemeentes zich moeten concentreren op het waarderen en handhaven van de goede dingen van 
elkaar om er gezamenlijk sterker uit te komen.  
 
Bij het goed functioneren van de overheid is het belangrijk dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. Om 
tot een optimale prestatie te komen, is goede afstemming en samenwerking nodig.  
 
De gemeentelijke organisatie heeft een voorbeeldfunctie en blinkt dus uit in goed werkgeverschap en duur-
zaamheid. Als onderdeel daarvan zal zondagsarbeid alleen plaatsvinden wanneer dat noodzakelijk is, bijv. 
bij hulpverlening en handhaving van de openbare orde. Bezwaar tegen zondagsarbeid mag geen reden zijn 
om sollicitanten af te wijzen.  
 
Om zowel de beleidsvorming als de controle efficiënt en effectief te laten zijn, is een goede communicatie 
tussen raadsleden en ambtenaren van belang. We pleiten daarom voor laagdrempelige informatieoverdracht 
gericht op het vergroten van inzicht van de raadsleden in de achtergronden van problematiek of voorstellen 
zonder dat het ambtelijk proces gefrustreerd wordt. 
 
De gemeente is geen eiland, daarom zal de gemeente in allerlei verbanden moeten samenwerken. Vanuit 
die verantwoordelijkheid kan het goed en verantwoord zijn soms iets te doen voor een andere gemeen-
te/verband. 
 
De gemeente is de bestuurslaag die het dichtst bij de burger staat. Daarom is alleen sprake van het over-
dragen van taken en bevoegdheden aan regionale verbanden of andere overheden als sprake is van een 
noodzaak of aantoonbare en substantiële meerwaarde, zonder negatieve invloed op eigen beleidsvrijheid.  
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Wat wij willen bereiken: 
• De gemeente heeft minimaal één ambtenaar van de burgerlijke stand in dienst die het huwelijk be-

schouwt als een unieke instelling van God voor één man en één vrouw.  
• We staan open voor een nieuwe gemeentenaam als dat het fusieproces positief bevordert. 
• Zegjezegje is een goed initiatief, maar strandt nu vaak in loze beloften. Daarom stellen wij voor dat een 

Zegjezegje wordt afgerond met een raadsdebat waarin concrete beslissingen worden genomen over de 
invulling van de besluiten. In iedere kern wordt gemiddeld één keer per twee jaar een burgeravond geor-
ganiseerd. De organisatie hiervan komt niet te liggen bij de politieke partijen, maar bij de griffie.  

• De gemeente zal voor het aangaan van samenwerking geen instellingen uitsluiten op grond van levens-
overtuiging, ook als dat een criterium is bij het personeels-aannamebeleid van die instelling. 

• ChristenUnie-SGP wil (binnen wat financieel haalbaar is) werken aan een vorm van een burgerservicelo-
ket in Abcoude, zodat het gemeentehuis in Mijdrecht niet de enige locatie is waar je terecht kunt voor 
vergunningen etc. 

• De huidige avondopenstelling van de afdeling burgerzaken verruimen en bij voorkeur uitbreiden naar de 
koopavond. 

1.2. We doen het voor u 
Visie: 
Enerzijds moet de overheid daadwerkelijk dichter bij de burger gaan staan. Anderzijds wil ChristenUnie-SGP 
een keer brengen in het idee dat burgers bij de overheid alleen hun recht halen zonder zelf een positieve bij-
drage aan de samenleving te geven. Burgers zijn niet alleen consumenten, maar ook producenten van een 
bloeiende gemeente. Vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid bouwen we aan onze gemeente. 
 
Wat voor ons betekent…: 
Het gemeentelijk beleid biedt samenlevingsverbanden zoals gezin, kerk en school ruimte voor optimale ont-
plooiing en is erop gericht burgers in staat te stellen de taak die God hun gegeven heeft te vervullen. 
 
ChristenUnie-SGP hecht aan beleidsinput van burgers. Raadsleden, burgemeester en wethouders en amb-
tenaren moeten werken aan een goede aansluiting van het beleid op de behoeften van de burgers. Daarvoor 
moeten ze regelmatig met burgers in gesprek gaan. Openbaarheid, actieve communicatie en het laten mee-
praten en meedenken van burgers bij beleidsvorming zijn voorwaarden voor een herkenbaar, betrouwbaar 
een geloofwaardig bestuur. De gemeentelijke overheid heeft daarom de taak de burgers op te zoeken. Con-
tacten, netwerken, relaties en wederzijds vertrouwen zijn cruciaal. Waardevolle beleidsinput vanuit de sa-
menleving komt beter naar voren bij interactieve beleidsvorming, b.v. een enquête, dan bij het houden van 
een referendum. Daarom is ChristenUnie-SGP geen voorstander van referenda.  
 
ChristenUnie-SGP wil kerken en andere maatschappelijke organisaties uitdagen om voluit deel te nemen 
aan het maatschappelijk middenveld en alles in het werk te stellen om de politiek op aangelegen punten en 
op (on)gelegen momenten van hun opvattingen blijk te geven. De overheid onderkent het grote belang en de 
positieve waarde van kerken binnen het maatschappelijk middenveld en handelt daar ook naar. 
 
In de nieuwe gemeente krijgt verdere digitalisering van verschillende diensten aan burgers prioriteit. De bur-
ger moet zoveel mogelijk vanuit huis kunnen regelen. Echter, digitalisering mag niet zo ver doorschieten dat 
voor diensten aan het loket een hogere prijs wordt berekend. 
 
Wat wij willen bereiken: 
• Tevredenheidonderzoeken en servicenormen zijn goede instrumenten gebleken om een klantvriendelijke 

en efficiënte dienstverlening aan de burger te bevorderen. ChristenUnie-SGP wil hier zeker mee door-
gaan. 

• Er komt een meldpunt BOBO, voor beperkende, overbodige, betuttelende en onnodige regels, niet alleen 
voor burgers, maar ook voor bedrijven. 
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• Om de betrokkenheid van burgers te vergroten, voert de gemeente het burgerinitiatief in. Een onderwerp 
dient dan door de raad behandeld te worden indien een voorstel daartoe door ten minste 100 burgers 
wordt gesteund. 

• Bij de gemeentepagina is de garantie op verspreiding op alle adressen in de gemeente belangrijker dan 
de prijs. Een goedkope pagina die niet wordt bezorgd, is weggegooid geld.  

• De uitzending van de raadsvergadering via Midpoint vindt nu analoog plaats. Echter, 60% van de burgers 
heeft een digitale ontvangst. Daarom moet de raadsvergadering ook digitaal worden uitgezonden.  

   

1.3. Uw geld 
Visie:   
De gemeente werkt met gemeenschapsgeld. Besteding en verantwoording moeten dus transparant zijn. Het 
financieel beleid moet gekenmerkt worden door een beheerst uitgavenpatroon, gematigde lastenontwikke-
ling voor de burger, in principe kostendekkende heffingen en een adequate reserve voor het opvangen van 
calamiteiten. Pas nadat politieke keuzes zijn gemaakt en prioriteiten zijn gesteld door de raad, worden die 
vertaald in financieel beleid binnen de gegeven financiële mogelijkheden.  
 
Wat voor ons betekent...: 
Elk beleid van het gemeentebestuur moet zich vertalen in benodigde financiële middelen om alle plannen uit 
te voeren. Plannen van verschillende beleidsterreinen moeten daarbij centraal worden afgewogen. Immers, 
de wensen gaan vaak boven de mogelijkheden en juist daarom moeten keuzes vooraf en verantwoording 
achteraf helder en transparant worden gepresenteerd, zoals een goed rentmeester betaamt. 
 
Het gemeentebestuur werkt niet met tekorten, maar heeft een structureel en reëel sluitende meerjarenbegro-
ting, waarbinnen structurele uitgaven worden betaald uit structurele inkomsten. Daarbij mag geen achterstal-
lig onderhoud ontstaan. De Ronde Venen kent achterstallig onderhoud op het gebied van wegen en gebou-
wen en heeft het noodzakelijke onderhoud (ook na de inhaal van achterstanden) niet structureel geregeld in 
de begroting. Dit is een groot risico/knelpunt, dat voortvarend en duurzaam aangepakt moet worden. Meerja-
rige onderhoudsplannen zijn noodzakelijk om de instandhouding van de bestaande infrastructuur en voor-
zieningen ook te waarborgen. 
 
Bij het (tijdelijk) onderbrengen van gelden is duurzaamheid een belangrijker criterium dan rendement. Ook 
dat is een voorbeeld van goed rentmeesterschap.  
 
ChristenUnie-SGP gaat behoedzaam om met het verhogen van de lastendruk voor burgers, tegelijk mag van 
de burgers worden gevraagd dat ze meebetalen aan de kosten van projecten die goed zijn voor de hele ge-
meente. Als de lusten stijgen, mogen de lasten dat ook. Daarbij past wel dat de lasten draagbaar zijn.  Dus 
de lasten zullen worden opgebracht naar draagkracht. Een ruimhartig en rechtvaardig kwijtscheldingsbeleid 
voor gemeentelijke lasten is daarbij een goed instrument. 
 
Van De Ronde Venen worden forse inspanningen gevraagd in de sfeer van waterberging, natuur en recrea-
tie. Daartegenover staat dat er in de toekomst niet of nauwelijks nieuwe groei- en verdienpotentie als Groene 
Hartgemeente zijn. De opbrengsten uit woningbouw in Marickenzijde moet de gemeente stoppen in Maric-
kenland. Daarom mogen van Rijk en Provincie substantieel meer bijdragen/subsidies worden ge-
vraagd/verwacht om grote projecten mogelijk te maken die aansluiten bij de provinciale en nationale doel-
stellingen.  
 
Voor subsidies moeten duidelijke voorwaarden komen. De criteria zijn duidelijk, eerlijk, rechtvaardig en con-
sequent. Subsidies moeten het eigen initiatief stimuleren, niet lamslaan. Subsidieverstrekking wordt regel-
matig geëvalueerd, om te voorkomen dat organisaties afhankelijk worden van subsidiegelden. Dus één van 
de toetsingscriteria voor het subsidiebeleid is dat instellingen zelf actief fondsen werven en eigen bijdragen 
(in tijd of geld) leveren om de kosten te dragen.  
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Belastingen en tarieven worden in beginsel met het inflatiepercentage verhoogd ter compensatie van de 
loon- en prijsstijgingen. Specifieke gemeentelijke diensten waarbij de burger een zekere mate van keuzevrij-
heid heeft, behoren in principe tegen kostendekkende tarieven te worden aangeboden. Ook het rioolrecht en 
de afvalstoffenheffing worden bepaald op basis van volledige kostendekking. 
 
De doelstelling van specifieke bestemmingsreserves en voorzieningen wordt helder omschreven en wordt 
regelmatig getoetst op de actuele behoefte en meerjarige verplichtingen. 
 
Wat wij willen bereiken: 
• De komende jaren gaat het Rijk hard bezuinigen. Hierbij zullen gemeenten niet worden ontzien. Om extra 

bezuinigingen te voorkomen, is een budgettair neutrale OZB-harmonisatie noodzakelijk.  
• Bij bezuinigingen worden de minima en sociaal zwakkeren ontzien. Maar grootse plannen zoals met be-

trekking tot een cultuurhuis moeten kritisch tegen het licht worden gehouden. 
• Realistische meerjarenonderhoudsplanning wegen moet z.s.m. worden opgesteld. 
• Sobere en doelmatige huisvesting; de gemeentelijke organisatie moet gericht zijn op een doelmatige en 

efficiënte dienstverlening van kerntaken. Dit betekent terughoudendheid als het gaat om ambities die geld 
kosten i.p.v. besparen. 

• De gemeentelijke projectenlijst en inzet van capaciteit op projecten dient kritischer getoetst te worden dan 
nu het geval is in het ambtelijk herstelplan, volgens de volgende benadering: 
• geen energie (en geld) meer stoppen in projecten zonder concreet zicht op resultaat; 
• geen energie in plannen die we niet kunnen betalen, eerst zicht krijgen op financiële haalbaar-

heid/dekking; 
• meer focus op resultaatgerichtheid en daadkracht/voortgang. 

• Verwerven van extra financiële steun van provincie en rijk bij de realisatie van projecten zoals het Estafet-
teproject, de ontwikkeling van het Centrum-Mijdrecht en de stationslocatie, de revitalisering van Vinke-
veen, de renovatie van het dorpshuis in Baambrugge en de ontwikkeling van het Veenmuseum. 

1.4. Voel je veilig 
Visie: 
De overheid die ChristenUnie-SGP voor ogen heeft is de initiator en handhaver van publieke gerechtigheid. 
In onze gemeente moet het veilig leven, wonen en werken zijn. Duidelijkheid over normen gecombineerd 
met consequente handhaving is belangrijk. Hierbij past dus geen gedoogbeleid. 
Omdat de meeste vormen van onveiligheid niet met één bepaalde maatregel zijn tegen te gaan, maar maat-
regelen op verschillende beleidsterreinen vragen, zet het gemeentebestuur zich actief in voor een integraal 
veiligheidsbeleid en houdt dit beleid permanent actueel. 
 
Wat voor ons betekent...: 
ChristenUnie-SGP wil zich inzetten vóór een gezonde jeugd, vóór een veilige buurt, vóór de waardigheid en 
integriteit van vrouwen. ChristenUnie-SGP pleit voor zorg, respect en oog voor elkaar. Bordelen, escort ser-
vices en coffeeshops passen hier niet bij. Ook pornografie is een aantasting van menselijke waardigheid en 
van goede relaties en zal dus geweerd moeten worden uit de publieke ruimte.  
De gemeente zal actief beleid voeren tegen uitingen van onveilig en/of ongezond gedrag zoals drugsgebruik, 
(overmatig) alcoholgebruik, gokverslaving etc. 
 
Politie, justitie, welzijnswerk, jeugdzorg en andere instanties zullen steeds meer met preventie bezig moeten 
zijn. Dat is meestal een relationele investering: voorlichten, bruggen slaan, conflicten in een vroeg stadium 
identificeren en uitpraten e.d. Dit betekent ook meer aandacht voor bemiddeling (‘mediation’). Maar waar dat 
niet tot resultaat leidt, zal ook daadkrachtig ingegrepen worden, juist om de leefbaarheid niet ten koste te la-
ten gaan van wangedrag van personen die deze verstoren. 
Om van preventie echt werk te maken, is het van belang dat de politie bereikbaar is en dat problemen wijk-
gericht worden aangepakt. Burgers zijn medeverantwoordelijk voor veiligheid in hun omgeving. Kortom, dicht 
op de mensen en samen met de mensen. 
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Ook na de regionalisering houdt het gemeentebestuur nauw contact met de lokale korpsen en vrijwilligers 
om daarmee het belang van goed toegeruste en geoefende brandweerkorpsen te onderstrepen. Het deel 
uitmaken van de brandweer moeten we aantrekkelijk houden voor de noodzakelijke vrijwilligers.  
Het gemeentelijk rampenbestrijdingsplan moet niet in een la liggen, maar tussen de oren zitten en bij de tijd 
zijn. Dit betekent regelmatig en intensief oefenen inclusief nauw overleg tussen verschillende hulporganisa-
ties. Het gemeentebestuur ruimt hier nadrukkelijk plaats in voor de rol die kerken of andere maatschappelijke 
organisaties kunnen vervullen bij rampen. 
 
Een kwalitatief goede woon- en leefomgeving draagt bij tot het gevoel van welzijn en ontspanning. Dit wordt 
bedreigd door geweld en onveiligheid op straat, vervuiling en verslonzing van openbare ruimtes, agressie in 
het verkeer en bijvoorbeeld grove reclame-uitingen. 
 
Schade veroorzaakt door vandalisme dient op zo kort mogelijke termijn te worden hersteld, waar mogelijk 
door of voor rekening van de veroorzakers. De ene schade mag de andere niet oproepen. Het gemeentebe-
stuur bevordert een goede slachtofferhulp. 
 
Huiselijk geweld, of dat nu gaat om kinderen, echtgenoten of ouderen, is een ernstig feit waar de overheid 
tegen moet optreden. Kernwoorden zijn: signalering, voorlichting en als het nodig is snelle actie.  
 
Wat wij willen bereiken: 
• Om het beroep van vrijwillige brandweer aantrekkelijk te houden is kennisontwikkeling en taakinhoud van 

groot belang, ook na de regionalisatie. Daarnaast moet worden doorgegaan met het lokaal overleg tus-
sen de gemeenteraad en de vrijwillige brandweer.  

• ChristenUnie-SGP steunt een fusie van de kazernes Wilnis en Mijdrecht, mits deze fusie van onderaf 
wordt gedragen.  

• De gemeente hanteert een helder handhavingsbeleid, ook met betrekking tot illegaal bouwen en wonen. 
Dus niet gedogen. Nu de handhavingscapaciteit is uitgebreid, is het zaak met een jaarlijkse evaluatie de 
vinger aan de pols te houden en juiste speerpunten vast te stellen die inspelen op breed levende irritaties 
en overlast. 

• De gemeente weert aanstootgevende reclame, reclame voor roken, etc. Burgers worden gewezen op de 
mogelijkheid om ook hierover klachten bij de Servicelijn in te dienen. Geen sandwichborden en andere 
reclamecampagnes in de openbare ruimte voor commerciële activiteiten/evenementen buiten de eigen 
gemeente. 

• Het cameratoezicht in Mijdrecht wordt gehandhaafd.  
• ChristenUnie-SGP wil de zichtbaarheid van en bekendheid met de wijkagenten vergroten zodat contacten 

tussen burgers en wijkagent laagdrempelig worden. Daarbij is het van belang dat wijkagenten langer aan 
een wijk verbonden blijven, zodat deze vertrouwde figuren in de wijk worden. 

 

1.5. Eén gemeente met vele gezichten  
Visie: 
De vele kernen zijn het veelzijdige gezicht van onze gemeente. Diversiteit en het herkennen van een eigen 
plek met eigen cultuur en gebruiken zijn bindende factoren. Het gemeentelijk beleid houdt daarom rekening 
met de belangen, leefbaarheid en identiteit van de afzonderlijke kernen. 
 
Wat voor ons betekent...: 
De kwaliteit van leven in de verschillende kernen komt onder andere tot uiting in het zoveel mogelijk hand-
haven van voorzieningen zoals winkels, buurthuizen, geldautomaat, woonvoorzieningen, etc. 
 
Omdat kerken, verenigingen en clubs in een kern vaak de dragers zijn van de “couleur locale” van die kern 
en een bindende factor zijn voor sociale cohesie, zal de gemeente in haar beleid deze actoren zoveel moge-
lijk steunen. Kernen worden ook uitgedaagd om hun eigenheid uit te buiten en uit te dragen.  
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De gemeente steunt particuliere initiatieven van buurtbeheer, bemiddeling bij burenconflicten, burenhulp, 
buurtpreventie en dergelijke. Het beschikbaar stellen van geld voor projecten dient echter zoveel mogelijk 
een tijdelijk karakter te hebben. 
 
Ook basisscholen in de kernen moeten zo lang mogelijk in stand worden gehouden. Het gemeentebestuur 
oefent geen druk uit op scholen om te komen tot samenwerkingsvormen waarbij de eigen identiteit van scho-
len in het gedrang komt. 
 
Met name voor de landelijke kleine kernen is bereikbaarheid en toegankelijkheid van groot belang. Een goed 
wegennet en goed openbaar vervoer zijn daarbij onmisbaar. Maar ook mobiele faciliteiten (bibliotheek, servi-
cepunt, boodschappenbus, etc.) zijn hier goede oplossingen voor. 
 
Voor wat betreft de bestaande directe woon- en leefomgeving past in dit beleid het werken met wijkplannen, 
die in overleg met de betrokken buurt tot stand komen. De aanwezigheid van voorzieningen en de afwezig-
heid van overlast en criminaliteit zijn hierin heel bepalend. De gemeente zal het oprichten van wijkcomités 
dan ook actief stimuleren en faciliteren.  
 
Wat wij willen bereiken: 
Als voorbeelden van een concrete invulling van het kernenbeleid noemen we per kern een speerpunt: 
• Vinkeveen: de wijk Zuiderwaard moet een impuls krijgen, zodat er een goede voorziening blijft van win-

kels, scholen en woon-zorgcombinaties. 
• Waverveen: de bewoners worden betrokken bij de verdere uitvoering van de polderplannen, zodat de in-

richting van het gebied op voldoende draagvlak kan rekenen. Belangrijk is dat bij de verdere inrichting 
goed gelet wordt op het vermijden van schade/overlast voor de bewoners. 

• Amstelhoek: de realisering van een nat bedrijventerrein, Blueport Amstelhoek, met ontsluiting op het 
nieuwe tracé van de N201, sluit goed aan bij ontwikkelingen waarbij meer vervoer over water gaat plaats-
vinden. Deze ontwikkeling biedt kansen om de leefbaarheid van Amstelhoek te verbeteren: minder ver-
keer, meer groen en meer woningen. 

• De Hoef: de Springbok is een goedlopende gemeenschapsvoorziening. Om te zorgen dat zij ook in de 
toekomst deze functie kan vervullen, is een gemeentelijke bijdrage nodig voor het groot onderhoud.  

• Wilnis: het dorpse karakter van Wilnis moet gehandhaafd worden. Daarmee verdraagt zich geen hoog-
bouw in de bestaande bebouwing. Om bij langdurige leegstand van winkels in het dorp verpaupering te-
gen te gaan, moet de bestemming gewijzigd kunnen worden in bijv. woonbestemming.  

• Mijdrecht: de ontwikkeling van de Haitsmahof met de ontsluiting van het stationsgebied is een goed initia-
tief, maar de gemeentelijke inbreng moet marktconform en transparant zijn. Dus geen versluierde subsi-
dies.  

• Abcoude: het tot stand brengen van woon-zorgvoorzieningen zoals in de andere kernen, zodat mensen 
zo lang mogelijk in hun eigen kern kunnen blijven wonen.  

• Baambrugge: vervangen van het bestaande dorpshuis, dat een belangrijke functie vervult als ontmoe-
tingsruimte, en sportzaal door nieuwbouw in combinatie met woningbouw om dit financieel mogelijk te 
maken. 

1.6. De buitenwereld 
Visie: 
De gemeente is een welvarende gemeente en dat geeft een verantwoordelijkheid naar de samenleving el-
ders. Voor ChristenUnie-SGP is herverdeling niet alleen een nationale zaak. Het streven naar rechtvaardig-
heid houdt niet bij gemeente- of landsgrenzen op.  
 
Wat voor ons betekent...: 
Ook in onze gemeente zijn er velen die zich inzetten voor de verre naaste. Juist om de verbinding te leggen 
met de verantwoordelijkheid voor de wereld om ons heen en de inzet van eigen burgers is ChristenUnie-
SGP van mening dat lokaal initiatief m.b.t. ontwikkelingswerk ondersteuning verdient en zal het actief beleid 
voeren bij het ondersteunen van lokale vrijwilligersorganisaties bij hun activiteiten op dit gebied. 
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Aanvullend zal de gemeente, op bescheiden wijze, zoeken naar mogelijkheden om deze verantwoordelijk-
heid in te vullen. Daarbij is aansluiting bij internationale samenwerkingsprojecten onder de koepel van de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten ter ondersteuning van lokaal bestuur in ontwikkelingslanden of (ex-
)conflictgebieden een goede oplossing. 
 
Wij leven al vele decennia in vrede en voorspoed. Omdat dit niet voor alle wereldburgers geldt, zien wij het 
ook als onze taak om ons aandeel te leveren m.b.t. het vluchtelingenwerk en de opvang van asielzoekers. 
 
 
Wat wij willen bereiken: 
• De gemeente handhaaft een budget voor de regeling ondersteuning lokaal initiatief ontwikkelingssamen-

werking. 
• Blijven participeren in VNG-projecten die aansluiten bij onze gemeentelijke visie op duurzaamheid en een 

blijvende potentie hebben. 
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2. MENSEN 
Motto: Welzijn en Welvaart zijn de schalen van een weegschaal op zoek naar haar balans. 

2.1. Gezin & jeugd 
Visie: 
Een sterk en gezond gezin is een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren van jongeren in de 
samenleving. Daarbinnen ontvangen jongeren warmte, liefde, structuur, identificatiefiguren, veiligheid, ruimte 
en besef van normen en waarden die belangrijk zijn voor een jongere om zich te kunnen ontplooien en ont-
wikkelen.  
Ouders zijn als eerste verantwoordelijk voor hun gezin. De overheid zal waar nodig een goede opvoeding en 
de mogelijkheid voor jongeren om zich te ontplooien ondersteunen, en hun recht daarop beschermen. 
 
Wat voor ons betekent...: 
Hoewel de overheid zich zo min mogelijk met gezinnen moet bemoeien, is het haar taak om waar dat moge-
lijk is een gezond en sterk gezinsleven te stimuleren. Daar waar het gezinsleven onder druk komt te staan, 
zal de overheid proberen die druk te verlichten. Denk hier bijvoorbeeld aan de moeite van veel ouders om 
werk en gezin te combineren. Het is goed als ouders de keus hebben om te investeren in hun gezin.  
 
Daarnaast ondersteunt de overheid gezinnen door het actief aanbieden van huwelijks- en opvoedingsonder-
steuning. Echtscheidingen brengen veel verdriet en grote sociale en maatschappelijke schade met zich mee 
en het verminderen van het aantal echtscheidingen voorkomt veel menselijk leed, niet in het minst als er 
kinderen in het geding zijn.  
 
Voor de grootste groep jongeren, waar het goed mee gaat, is het belangrijk dat ze in een omgeving 
opgroeien waar ze de voorzieningen en activiteiten vinden die ze nodig hebben. Ouders zijn hier als eerste 
verantwoordelijk voor en nemen hiervoor het initiatief. Voor een kleine groep jongeren die vastloopt, is er 
een breed en integraal zorgaanbod. Daartoe onderhoudt de gemeente een goed netwerk met jongeren en 
ouders, weet zij wat er leeft, wat er nodig is en kan zij daardoor het particulier initiatief vanaf het allereerste 
begin stimuleren en ondersteunen. De gemeente draagt daarom zorg voor laagdrempelige Centrum voor 
Jeugd en Gezin waar voldoende aandacht is voor opgroei- en opvoedvragen, ook voor kinderen met een 
beperking (lichamelijk en/of verstandelijk).  
 
Ook maatschappelijke organisaties, zoals scholen, clubs, verenigingen en kerken kunnen hun bijdrage leve-
ren in het ondersteunen van het gezin. Door overleg en een actief subsidiebeleid stimuleert de gemeente 
een vitaal maatschappelijk middenveld met oog voor gezin en jeugd. 
 
Een speerpunt in het beleid van de gemeente is het onderwerp jongeren en alcohol. Alcoholmisbruik is 
slecht voor de gezondheid en ontwikkeling van jongeren zelf en zorgt voor overlast voor anderen. Ook zijn in 
veel gevallen zinloos geweld en criminaliteit alcohol- en/of drugsgerelateerd. Daarom zorgt de gemeente 
voor een goed geïntegreerd alcoholbeleid. Hier worden scholen, sportverenigingen, andere sociaal-culturele 
voorzieningen en horeca bij betrokken. Wat voor alcohol geldt, geldt ook voor drugsgebruik en gokken. Ook 
stimuleert de gemeente in het voortgezet onderwijs preventieve voorlichting over prostitutie en pooierboys.  
 
De aandacht voor het gezin laat onverlet dat alleenstaanden, ouderen en kinderloze stellen ook waardevolle 
bouwstenen voor de maatschappij zijn. 
 
Wat wij willen bereiken: 
• Om alcoholmisbruik verder terug te dringen wil de ChristenUnie-SGP de volgende concrete maatregelen 

nemen: 
• alleen evenementen toestaan waar evenementenbier geschonken wordt i.p.v. gewoon bier 
• sluitingstijden horeca terugbrengen tot 02.00 uur met toegangverbod vanaf 01.00 uur  
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• geen alcoholverkoop onder de 18 jaar 
• beperking schuurfeesten in aantal en duur (sluiting gelijk aan horeca) 
• actieve handhaving van het verbod op drankketen 
• zichtbare publiekscampagnes in het kader van Nuchter Verstand; een mentaliteitsomslag is nodig, 

daarbij is een voortrekkersrol van de gemeente onmisbaar 
• actief communicatiebeleid richting ouders in het kader van Nuchter Verstand 

• Geen coffeeshops, de gemeente kiest alsnog voor de nul-optie. 
• (Onderzoek naar) harmonisatie en ontwikkeling van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in de verschil-

lende kernen van de gemeente. 
• De JAC heeft zijn bestaansrecht bewezen, dus dit adviesorgaan continueren. 
• Handhaven van Centrum voor Jeugd & Gezin in zowel Mijdrecht als Abcoude.  
• Binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin zal een programma om echtscheidingen te voorkomen actief 

worden gepromoot.  
• Speelvoorzieningen in wijken in stand houden, evenals jongerenontmoetingsplekken, afgestemd op de 

behoefte van de betreffende wijk of kern. 

2.2. Jouw toekomst 
Visie: 
De school hoort een veilige omgeving te zijn, waar een kind zich kan ontwikkelen tot een volwassene die 
voldoende is toegerust om mee te doen in de samenleving. Om hier succesvol in te zijn, is een met goed 
gevolg afgeronde opleiding belangrijk, waarbij ouders in de eerste plaats verantwoordelijk zijn voor het 
onderwijs van hun kinderen.  
Wij hechten aan het behoud van het bijzonder onderwijs in de gemeente omdat daarin de verantwoordelijk-
heid van ouders zichtbaar wordt.  
 
Wat voor ons betekent...: 
De verantwoordelijkheid van de ouders wordt zichtbaar in de eigen verantwoordelijkheid van de schoolbestu-
ren. Ouders worden bij de scholen betrokken. De scholen zijn verantwoordelijk voor de zorg rondom de leer-
lingen, de gemeente is verantwoordelijk voor de omgeving.  
Er wordt alles aan gedaan om zoveel mogelijk kinderen hun schoolopleiding succesvol af te laten ronden. 
Daarom voert de gemeente een actief beleid om onderwijsachterstanden tijdig op te sporen en adequaat 
aan te pakken .Een belangrijk criterium hierbij is dat kinderen zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving 
worden opgevangen en ondersteund.  
 
Omdat een goede startkwalificatie voor jongeren van groot belang is, zal de gemeente actief beleid voeren 
m.b.t. het opsporen van schooluitval en het initiëren van trajecten waarin deze jongeren toch die startkwalifi-
catie halen. 
 
Het is voor zowel het bedrijfsleven als jongeren positief als het bedrijfsleven kan bijdragen aan opleidingstra-
jecten. De gemeente zorgt voor een goed aanbod van volwasseneneducatie, zodat mensen zich ook na het 
afronden van hun schoolopleiding kunnen blijven ontwikkelen.  
 
Nederland is een land waarin mensen met verschillende levensovertuigingen samenleven. Kennis van die 
verschillende levensovertuigingen is voor alle kinderen van groot belang. Kennis van de geschiedenis van 
het christendom en het christelijke stempel op de geschiedenis van Nederland is ook op openbare scholen 
van groot belang. 
 
De overheid zorgt voor goede huisvesting van scholen  Een goed functionerend, op overeenstemming ge-
richt overleg van het gemeentebestuur met de schoolbesturen is van groot belang. 
 
Ook bij vormen van samenwerking tussen scholen wordt het behoud van identiteit gegarandeerd. 
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Wat wij willen bereiken: 
• De gemeente zal het bedrijfsleven benaderen om gezamenlijk extra inspanningen te plegen t.b.v. het 

aanbieden van stages voor jongeren en/of leer-werktrajecten voor voortijdige schoolverlaters.  
• ChristenUnie-SGP kies voor nieuwbouw van basisschool de Schakel in Vinkeveen, nu dit financieel ver-

antwoord lijkt met rekening houdend met het beschikbaar komen van ruimte voor extra bebouwing.  
• Afhankelijk van de evaluatie van de BLOS-klas1 zal tot voortzetting van het programma overgegaan wor-

den. Voor evaluatie zullen concrete criteria geformuleerd worden.  
• Het concept van de brede school moet niet beperkt worden tot het lager onderwijs. Ook voor middelbare 

scholieren moeten er mogelijkheden komen voor buitenschoolse opvang, waar mogelijk in samenwerking 
met bijv. sport- en jeugdclubs.  

2.3. Meedoen 
Visie: 
Het is voor alle mensen belangrijk dat ze kunnen meedoen in de samenleving. Eén van de belangrijkste ta-
ken van de gemeente is het scheppen van de voorwaarden die hiervoor nodig zijn. Een tweedeling in de 
samenleving tussen rijk en arm, oud en jong, met en zonder werk of wat dan ook wordt tegengegaan. Een 
samenleving waarin iedereen meedoet, kan alleen bestaan als er aandacht is voor de noden van mensen 
die dat niet op eigen kracht kunnen. De overheid zorgt ervoor dat minima, ouderen en gehandicapten de 
mogelijkheden krijgen om mee te doen. 
 
Wat voor ons betekent...: 
De gemeente voert een zogenaamd minimabeleid, waarbij in het kader van de bijzondere bijstand 
voorzieningen worden getroffen om mensen met een minimuminkomen te ondersteunen, met name bij de 
opvoeding van de kinderen. Door actieve voorlichting en hulp bij het aanvragen worden zij gestimuleerd om 
gebruik te maken van de bestaande regelingen. Ook is de gemeente actief als het gaat om schuldpreventie 
en schuldhulpverlening.  
 
Om draagvlak voor het voorzieningenstelsel te behouden, is het wel van belang dat mensen zoveel mogelijk 
hun eigen verantwoordelijkheid nemen en dat misbruik wordt tegengegaan door controle en handhaving. 
 
Nu de vergrijzing steeds zichtbaarder wordt, is het belangrijk steeds meer te investeren in een goed oude-
renbeleid. Belangrijk is een geïntegreerd aanbod van voorzieningen met als doel dat ouderen zo lang moge-
lijk zelfstandig kunnen meedoen in de samenleving. Ouderen en gehandicapten moeten mogelijkheden heb-
ben voor het bezoeken van familie, vrienden, school, sport en andere activiteiten. Anders ontstaat er een so-
ciaal isolement.  
 
De overheid zorgt dat er binnen het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) voldoende 
voorzieningen zijn voor gehandicapten. Daarbij horen ook goede vervoersmogelijkheden voor mensen met 
een beperking. De overheid stimuleert dat mensen met een beperking ook op de arbeidsmarkt 
mogelijkheden krijgen en geeft in het eigen personeelsbeleid het goede voorbeeld.  
 
De Baat is een belangrijke partner met betrekking tot het welzijnswerk. De inzet van de Baat wordt 
nauwkeurig vastgelegd in een Productenboek. 
 
Het verlangen dat zoveel mogelijk mensen meedoen in de samenleving betekent ook dat vrijwilligerswerk 
wordt gestimuleerd. Door samen actief te zijn en door samen verantwoordelijkheid te nemen, vormen we 
een samenleving. Juist in deze tijd van individualisering ligt er voor het gemeentebestuur een uitdaging 
mensen enthousiast te maken zich vrijwillig in te zetten in verschillende verbanden. Als er sprake is van 
werkloosheid biedt vrijwilligerswerk de mogelijkheid om mee te blijven doen in de samenleving en wordt te-
rugkeer naar de arbeidsmarkt makkelijker. 
 

                                                 
1 Blijf langer op school 
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Wat wij willen bereiken: 
• Bijstandgerechtigden die nog geen zinvol vrijwilligerswerk doen, maar daar wel toe in staat zijn, worden 

verplicht om, met behoud van uitkering en tegen een vrijwilligersvergoeding, een vorm van vrijwilligers-
werk op te pakken.  

• Creëren woon-zorgzones met levensloopbestendige woningen, waarbij omliggende voorzieningen ge-
makkelijk toegankelijk zijn voor ouderen.  

• In goed overleg met ouderenorganisaties wordt gekeken naar de inzet van het huisbezoek bijv. de moge-
lijkheden om al eerder dan nu het geval is ouderen te bezoeken, zodat eventuele vereenzamings- of zelf-
redzaamheidsproblemen op tijd worden gesignaleerd.  

• De gemeente continueert vooralsnog het Buurtkamerproject, om de vereenzaming van ouderen tegen te 
gaan. 

• Versterken van de zichtbaarheid van de WMO-raad en vergroten van de participatie van maatschappelij-
ke partijen bij de WMO-klankbordgroep. De gemeente moet de positieve rol die kerken kunnen spelen als 
het gaat om bijv. de WMO erkennen, evenals die van andere sociale verbanden.  

• Alle openbare gebouwen dienen voor mindervalide mensen volledig toegankelijk te zijn. 
• De resultaten van de Baat zullen transparant gerapporteerd en jaarlijks geëvalueerd worden om waar no-

dig het Productenboek bij te stellen. 
 

2.4. Helpen 
Visie: 
Goede zorg is belangrijk voor een gezonde en sterke samenleving. In de eerste plaats is het belangrijk dat 
er in de samenleving zoveel mogelijk voor elkaar gezorgd wordt. Het is belangrijk dat de overheid zorgt voor 
een zorgvuldige, menselijke en rechtvaardige uitvoering van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteu-
ning). Ondersteuning in eigen kring is een goed uitgangspunt, maar waar die mogelijkheid er niet is, zal de 
overheid die ondersteuning moeten bieden. Een goede toegankelijkheid en bereikbaarheid van de eerstelijns 
gezondheidszorg moet in onze gemeente gewaarborgd zijn. 
 
Wat voor ons betekent...: 
De overheid overlegt actief met zorgaanbieders om te komen tot een adequaat beleid op het gebied van 
zorgvoorzieningen. Ook zorgt de overheid, voor zover dat in haar mogelijkheden ligt, voor een goede en be-
reikbare lokale gezondheidszorg.  
Er is een ruimhartig beleid met betrekking tot de thuiszorg, het verstrekken van hulpmiddelen en wat er ver-
der nodig is om hulpbehoevende mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Vrijwilligersorganisaties en 
buurtcommissies kunnen hier een belangrijke bijdrage leveren, waarmee ook de sociale cohesie wordt be-
vorderd. 
 
Juist in een situatie dat mensen hulp nodig hebben, is het belangrijk dat die hulp aandacht heeft voor en 
aansluit bij de levensbeschouwelijke waarden en normen van de hulpvrager. Dit kan vorm krijgen doordat de 
overheid bestaande netwerken (cliëntenplatforms, ouderen- en gehandicapten organisaties enz.) faciliteert 
en ondersteunt, maar ook door het mogelijk te maken dat mensen gebruik maken van zorginstellingen die 
aansluiten bij hun eigen levensovertuiging.  
 
Een speerpunt is het ondersteunen van mantelzorgers, bijvoorbeeld door te faciliteren dat zorgtaken tijdelijk 
of gedeeltelijk worden overgenomen. Ook is er aandacht voor het proces van terugkeer in de maatschappij 
van ex-verslaafden, ex-gedetineerden en ex-psychiatrische patiënten. Waar dat in haar mogelijkheden ligt, 
heeft de overheid bijzondere aandacht voor de zorg rond het levensbegin en -einde.  
 
Met de sterk stijgende kosten van de zorg zal in de toekomst een steeds groter beroep worden gedaan op 
zelfredzaamheid, eigen verantwoordelijkheid en sociale netwerken. In dat kader zijn zowel buurt als kerkver-
banden van onschatbare waarde.  
 
 



 

 
 

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2010-2014 De Ronde Venen / Abcoude 

 
 

Betrokken en Stabiel, dat maakt het verschil 
 
 

 Versie Definitief 7 oktober 2010 / Pag. 15 van 23 

 

Wat wij willen bereiken: 
• Bij bezuinigingen worden vooralsnog de ingezette WMO-beleidsterreinen ontzien met name waar men-

sen beperkingen hebben om in de samenleving te participeren. Ook als het rijk WMO-gelden kort, blijft de 
zorgvraag leidend en waarborgt de gemeente dat voorzieningen toereikend zijn voor die situaties waar 
dat nodig is. 

• De gemeente stimuleert voorlichting over en ondersteuning van instellingen die het levensbegin en le-
venseinde beschermen dan wel in het stervensproces begeleiden zoals VBOK, Johannes Hospitium, 
Thuis Sterven, Het Anker, etc. 

• De inzet van servicepunten wordt gecontinueerd en daarnaast zal het mobiele servicepunt alle kernen 
aandoen die geen vast servicepunt hebben. Ook is verbreding van het aantal diensten wenselijk.  

• De gemeente geeft bijzondere aandacht aan mantelzorgers, stelt in goed overleg met hen vast aan welke 
ondersteuning behoefte is en maakt op grond van inventarisatie een concreet actieplan.  

2.5. Anders Samen 
Visie: 
De Nederlandse samenleving kent diversiteit in culturele achtergrond en in levensbeschouwelijke 
overtuiging. Al die verschillende groepen hebben gelijke rechten. De overheid beschermt die rechten, gaat 
discriminatie tegen en bevordert wederzijds begrip en respect.  
Scheiding van kerk en staat betekent niet een scheiding van geloof en politiek; religie en levensbeschouwing 
hebben invloed op politieke standpunten.  
 
Wat voor ons betekent...: 
Het tegengaan van discriminatie, antisemitisme en homohaat is een opdracht voor de overheid, maar vooral  
voor de samenleving en dan voor zowel autochtone als allochtone groepen. Respect moet van beide kanten 
komen. 
 
Racisme en discriminatie worden aangepakt en tegengegaan, onderling contact tussen autochtone en 
allochtone Nederlanders wordt gestimuleerd om het wederzijdse begrip en de onderlinge betrokkenheid te 
vergroten. Vanuit de waarde van gastvrijheid wordt een goed beleid gevoerd richting erkende vluchtelingen 
en asielzoekers.  
 
Inburgering vergt inspanning van zowel de allochtone medeburger, de overheid als de samenleving. Daarbij 
wordt al meteen gekeken naar eventuele opleidingstrajecten, taalstages, werken en lerenprojecten, sociale 
activering/vrijwilligerswerk en dergelijke. Er is aandacht voor de specifieke problematiek van allochtone 
gezinnen, door gerichte ondersteuning, bijvoorbeeld in de opvoeding. 
 
Mensen zijn vrij om hun godsdienst te uiten, maar dat betekent niet dat we onze ogen mogen sluiten voor 
onrecht en onderdrukking. Wanneer culturele of religieuze zaken mensen vasthouden in ongelijkwaardige en 
uitzichtloze situaties of wanneer ze een voedingsbodem vormen voor haat en geweld, dient duidelijk en ver-
standig te worden opgetreden. 
 
Wat wij willen bereiken: 
• Om mee te kunnen doen in de samenleving is een basale beheersing van de Nederlandse taal noodza-

kelijk. De gemeente gaat met maatschappelijke organisaties kijken hoe de taalbeheersing van vooral 
vrouwen in allochtone gemeenschappen vergroot kan worden. 

• De gemeente stimuleert buurt- en wijkcomités om programma’s op te zetten die ontmoetingsmomenten 
tussen autochtoon en allochtoon bevorderen, want onbekend maakt onbemind. 

• Stimuleren van sporten in verenigingsverband als ontmoetingsplek tussen verschillende bevolkingsgroe-
pen. 
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2.6. Genieten 
Visie: 
Creativiteit hoort bij het mens zijn. In een sterke en gezonde samenleving krijgt creativiteit de ruimte om op 
te bloeien en die samenleving te verrijken. Kunstenaars dagen met hun werk mensen uit en binden hen te-
gelijk samen. De gemeente stimuleert burgers hun artistieke gaven te ontplooien en te genieten van kunst 
en cultuur. 
  
Wat voor ons betekent...: 
Kunst en cultuur zijn in eerste instantie een zaak van particulier initiatief, dat door de overheid kan worden 
ondersteund en gestimuleerd. Daarbij levert de overheid haar aandeel om te zorgen dat er voldoende 
aanbod is van betaalbare instellingen en programma’s, eventueel gesubsidieerd voor de lage inkomens. De 
gemeente is dus actief met betrekking tot het in stand houden van bibliotheken, musea, gemeenschapshuis, 
en ondersteunt waar mogelijk verenigingen of stichtingen die zich lokaal met kunst of cultuur bezig houden. 
Daarbij geldt dat geen afhankelijkheid mag worden gecreëerd van steun van de overheid. 
 
Het is belangrijk dat kunstenaars wanneer ze kunstwerken maken voor de openbare ruimte contact zoeken 
met de bevolking om informatie te verstrekken over hun werk. Juist bij uitingen van kunst en cultuur, die 
vaak bedoeld zijn om te prikkelen en uit te dagen, is de vrijheid van meningsuiting een groot goed. De 
vrijheid van meningsuiting is geen vrijbrief om mensen of bevolkingsgroepen te beledigen. Als kunst leidt tot 
excessen in de vorm van (aanzet tot) discriminatie, geweld, godslastering en onzedelijkheid, dan drijft kunst 
mensen juist uit elkaar. Dit bepaalt mede de leefbaarheid van onze samenleving. Daarom is het de taak van 
de gemeente (bij subsidieverstrekking) om een aantal criteria te stellen op deze gebieden. 
 
Ook betrokkenheid van scholen bij lokale kunst en cultuur uitingen wordt gestimuleerd.  
 
Van de gemeente wordt gevraagd zich actief in te zetten voor het verkrijgen van subsidie voor het in stand 
houden van de rijksmonumenten in de gemeente. Daarnaast voert de gemeente een actief gemeentelijk 
monumentenbeleid om de cultuurhistorische waarden in onze gemeente te behouden voor de generaties na 
ons. 
 
Wat wij willen bereiken: 
• ChristenUnie-SGP vindt een museumvoorziening in onze gemeente belangrijk en blijft dat steunen. Hier-

door wordt cultuurhistorisch erfgoed behouden en kunnen de ontstaansgeschiedenis en de rijke historie 
van dit gebied toegankelijk en aantrekkelijk gepresenteerd worden voor zowel eigen bevolking als toeris-
ten.  

• De gemeente heeft gezorgd voor een sociale infrastructuur van dorpshuizen, sport- en verenigingsleven, 
jongerencentrum Allround en AJOC. De gemeente heeft geen actieve taak m.b.t. verdergaande ambities 
zoals theaters, concertzalen, bioscopen en discotheken. 

• Het verdwijnen van het Prinsenhuis als huisvesting voor de muziekschool, historische vereniging etc. 
moet worden gecompenseerd. Een sociaal/cultureel centrum in een aan te passen Blijdrecht kan hierin 
voorzien en is op korte termijn te realiseren. Dit biedt lokale kunstenaars ook een goede mogelijkheid om 
hun werk te exposeren. 

• De gemeente zet zich actief in voor het verkrijgen van subsidies voor de instandhouding van de rijksmo-
numenten in onze gemeente. De realiteit is dat voor een aanvullend gemeentelijk monumentenbeleid 
slechts beperkte middelen beschikbaar zijn, daarom moet een aanvullend gemeentelijk monu-
mentenbeleid terughoudend zijn in het aanwijzen van monumenten, omdat anders eigenaren op kosten 
worden gejaagd zonder dat hier redelijke compensatie tegenover staat. 
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2.7. Fit blijven 
Visie: 
Sport is belangrijk voor de gezondheid van mensen, zowel lichamelijk als geestelijk. Bovendien kan sporten 
in verenigingsverband een samenbindende rol spelen. De overheid zorgt dat de omstandigheden zo zijn dat 
sportbeoefening voor iedereen mogelijk is. 
 
Wat voor ons betekent...: 
Vanwege hun samenbindende rol is er vanuit de overheid vooral aandacht voor de sportverenigingen. De 
gemeente zal samen met sportclubs een visie vormen op hun samenbindende rol in de samenleving. De 
gemeente kan ook de verenigingen ondersteunen bij het aangaan van relaties die nodig zijn om een 
levendige, levensvatbare club te blijven. De gemeente is zo vooral een bruggenbouwer en regisseur. 
 
De gemeente zorgt ook voor beschikbaarheid en bereikbaarheid van voorzieningen en accommodaties voor 
zover redelijk en binnen de financiële ruimte van de gemeente mogelijk is. Participatie van sponsoren, bijv. 
vanuit het bedrijfsleven, is daarbij een mogelijkheid, mits de voorwaarden redelijk zijn. 
 
Tegelijkertijd onderkennen we dat niet iedereen in teamverband kan of wil sporten, dus zal er ook ruimte 
moeten zijn voor individuele sportbeoefening. 
 
De gemeente zal zorg dragen voor een goede sportinfrastructuur voor de amateursport, zowel voor de 
zaalsport, de veldsport als de watersport. Een evenwichtig accommodatiebeleid is hiervoor een voorwaarde. 
De gemeente is geen partij bij het commerciële sportbeoefening. 
 
Sportvoorzieningen moeten ook financieel voor iedereen bereikbaar blijven. Waar nodig zal de gemeente 
daarin bijdragen. 
 
Ook zal de gemeente aandacht geven aan de jeugdsport, omdat dit een goed middel is tegen overgewicht 
bij kinderen en (zeker in teamverband) een onderdeel kan zijn van een goede basis om met elkaar samen te 
leven. De gemeente zal ook actief met sportverenigingen afstemmen hoe zij kunnen bijdragen aan de 
vorming van de jeugd. 
 
Omdat we in een waterrijk gebied leven, is het van groot belang dat kinderen al vroeg leren zwemmen. Dus 
moet leszwemmen in het nieuwe zwembad toegankelijk blijven wat betreft de prijs-kwaliteit verhouding.  
 
Wat wij willen bereiken: 
• Zelfstandigheid van ouderen wordt bevorderd door fit te blijven. Activiteiten op dit gebied worden onder-

steund in het kader van het welzijnswerk, bijv. door inschakeling van Sport en Spel 55+. 
• In het sportsubsidiebeleid wordt nadrukkelijk gehandicaptensport meegenomen. 
• De gemeente voert een transparant beleid t.a.v. sportlocaties zodanig dat alle sportverenigingen gelijk-

waardig behandeld worden. Daarom dient alsnog een nota accommodatiebeleid opgesteld te worden 
waarin alle sportaccommodaties worden meegenomen alsmede de voorgenomen ontwikkelingen op dit 
gebied en de behoefte op basis van omvang en kwaliteit van de huidige accommodaties. 

• Toegankelijkheid van sportvoorzieningen voor mindervaliden.  
• Stichting Jongeren-Actief continueren; zo kunnen financiële redenen voor niet-sporten weggenomen wor-

den. 

2.8. Ontspannen 
Visie: 
Voor een sterke en gezonde samenleving is een goede balans tussen inspanning en ontspanning belangrijk. 
De overheid zorgt dat de gemeente voldoende gelegenheid biedt om te ontspannen. 
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Wat voor ons betekent...: 
De gemeente investeert vooral in kleinschalige recreatie, waarbij natuur een speerpunt is. Daarbij hoort ook 
een goed netwerk van wandel- en fietspaden. Doel is dat de eigen inwoners in de directe omgeving een plek 
vinden om tot rust te komen. Grootschalige evenementen passen niet bij deze gemeente. Wel kan de 
gemeente zich ontwikkelen tot een belangrijke rustplek voor mensen op dagtocht door het Groene Hart. Dat 
betekent een goed aanbod van horeca en aantrekkelijke winkels en goed bewegwijzerde wandel- en 
fietsroutes. 
  
Ook het opzetten van kleine recreatieve voorzieningen, zoals minicampings, kano- en bootverhuur, 
poldersportactiviteiten etc. past binnen deze visie. Hiermee wordt ook ruimte geboden voor de lokale 
agrarische middenstand om diversiteit in hun bedrijfsvoering te brengen. 
 
Van horecaondernemingen verwachten wij een verantwoordelijke opstelling t.a.v. het gedrag van hun 
klanten binnen en buiten hun onderneming. 
 
Een goede vorm om in een hectische samenleving de balans te vinden tussen inspanning en ontspanning is 
de zondagsrust. Door een gezamenlijke vrije dag komt er ruimte voor kerkgang en sociale contacten. Door 
een collectieve vrije dag geven we ruimte aan het geestelijk en sociaal leven van mensen. De gemeente 
zorgt voor de handhaving van rust en orde in de nabijheid van plaatsen waar kerkdiensten en andere wette-
lijk geoorloofde samenkomsten worden gehouden. 
 
Wat wij willen bereiken: 
• ChristenUnie-SGP  wil beperkingen voor evenementen en festivals ten aanzien van de geluidsoverlast 

die zij veroorzaken. 
• In de nog uit te voeren natuurplannen dienen voldoende recreatieve aspecten zoals wandel-, fiets- en ka-

noroutes alsmede verblijfaccommodaties gerealiseerd te worden. De ontwikkeling daarvan dient een in-
tegraal onderdeel te zijn van de totale planontwikkeling, bijv. in Groot Mijdrecht Noord-Oost, Marickenland 
en Groot Wilnis-Vinkeveen, en dus ook uit de voor die plannen beschikbaar gestelde fondsen gefinan-
cierd te worden. 

• Stimulering van recreatieve voorzieningen in de agrarische sector zoals minicampings en hooiberghutten. 
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3. RUIMTE 
Motto: De plek waar wij leven, hebben we te leen va n onze kinderen 

3.1. Buiten 
Visie: 
ChristenUnie-SGP gelooft dat de mens de schepping, zowel flora als fauna, van de Schepper heeft ont-
vangen, om die te beheren én te bewaren. We hebben de natuur als het ware in bruikleen. Dat schept een 
grote verantwoordelijkheid. Er moet in de gemeente voortdurend oog zijn voor de belangen van de natuur 
die, zeker op de lange termijn, vaak opwegen tegen economische belangen.  
 
Wat voor ons betekent...: 
ChristenUnie-SGP pleit ervoor om bij ruimtelijke planvorming, bij recreatie en educatie, groenbeheer, eco-
nomische vraagstukken en vergelijkbare beleidsterreinen visie te vormen met oog op de langere termijn. 
Door middel van een landschapsbeleidsplan kan een gemeente zich inspannen om natuur en landschap te 
beschermen. 
 
Maar ook de leefbaarheid in de dorpskernen verdient onze aandacht. De verpaupering van het oude dorp in 
Wilnis en het gebied langs de Herenweg in Vinkeveen zijn voorbeelden van situaties waar de gemeente ex-
tra aandacht voor moet hebben. 
 
Waterbeleid komt steeds nadrukkelijker op de agenda te staan. Daarbij gaat het om veiligheid, kwaliteit en 
kwantiteit (berging en afvoer). Onze gemeente kent een unieke waterhuishoudkundige situatie als resultaat 
van een boeiende ontstaansgeschiedenis. De plannen van rijk, provincie en waterbeheerder zullen wij kri-
tisch benaderen omdat het om ingrijpende gevolgen voor de inrichting van de gemeente gaat.  
Ook vanuit landelijk beleid inzake natuur en recreatie worden claims gelegd op het buitengebied van onze 
gemeente. 
 
Daar waar natuurontwikkeling plaats moet vinden, moeten bewoners nadrukkelijk bij zowel de planvorming 
als de uitvoering van de plannen betrokken blijven. 
 
Wat wij willen bereiken: 
• Als vanuit nationale/regionale belangen bestaande agrarische bedrijven moeten wijken voor waterber-

ging, EHS2 en recreatie, moet een royaal en actief perspectief geboden worden om het bedrijf elders 
voort te zetten, waarbij vrijwilligheid gewaarborgd dient te zijn.  

• De nieuwe gemeentelijke structuurvisie is de basis voor onderhandelingen met provincie en rijk ten aan-
zien van de provinciale structuurvisie en Randstad 2040. 

• Op dit moment is het beheer van het geplande natuur/recreatiegebied Marickenland financieel nog niet 
solide geregeld. Dit is een groot risico voor de gemeente dat moet worden opgelost alvorens met de 
daadwerkelijke inrichting van het gebied wordt begonnen.  

• ChristenUnie-SGP vindt het landelijk karakter van het Geingebied van groot belang. Natuur- en agrari-
sche functie van het Geingebied moeten behouden blijven.  

• Datzelfde geldt voor de landschappelijke waarde van het Baambrugse buitengebied 
• Nu de handtekening is gezet voor het Estafetteproject moet de uitwerking snel plaatsvinden. Een goede 

uitvoering is geen vanzelfsprekende zaak, dus de beheersing van risico’s verdient bijzondere aandacht. 
• Zorgvuldige uitvoering van het gebiedsproces in de polder Groot Wilnis Vinkeveen met betrokken bewo-

ners. 
• De gemeente ontwikkelt beleid om de bereikbaarheid van de Vinkeveense Plassen te vergroten, waarbij 

gronden die in bezit zijn van de gemeente een rol kunnen spelen. 

                                                 
2 Ecologische hoofdstructuur 
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3.2. Laten we het leefbaar houden. 
Visie: 
De belasting van ons milieu en de toekomstige schaarste van fossiele brandstoffen maken een integrale 
toepassing van duurzaamheidsbeleid, ook op gemeentelijk niveau, van het allergrootste belang. Daar nu in 
investeren is een noodzaak om onze omgeving ook leefbaar te houden voor de generaties na ons. 
 
Wat voor ons betekent: 
Er wordt veel aandacht besteed aan duurzaamheidsbeleid van de gemeentelijke organisatie zelf, maar ook 
breder. De gemeente stimuleert initiatieven en geeft via haar inkoopbeleid het goede voorbeeld door te kie-
zen voor duurzame goederen, naast overige criteria aan leveranciers, zoals integriteit. Hiervoor is het nodig 
dat burgers kennis krijgen van en affiniteit met het onderwerp milieu. Behalve met voorlichting en educatie 
worden burgers ook gestimuleerd met financiële prikkels (heffingen, subsidies), daarbij geldt steeds de regel: 
de vervuiler betaalt. 
 
De gemeente stelt ambitieuze energie- en waterbesparingsdoelstellingen vast en doet wat nodig is om die te 
halen. Bij nieuwbouwplannen, renovatie-, sloop- en onderhoudswerkzaamheden wordt duurzaam bouwen 
gestimuleerd. Ook steunt de gemeente ruimhartig initiatieven om te komen tot duurzame energieopwekking.  
 
De gemeente zorgt voor een zoveel mogelijk gescheiden inzameling van het afval en stimuleert preventie en 
hergebruik. 
 
Wat wij willen bereiken: 
• De gemeente stimuleert projecten voor duurzame energieopwekking, zoals zonnepanelen, windenergie 

en biomassaverwerking. Nog een windmolen op het industrieterrein is voor ons acceptabel. 
• Doorgaan met projecten voor warmte/koude-opslag zoals in Westerheul. Dit concept kan (na bewezen 

geschiktheid in Westerheul) ook toegepast worden in andere nog te starten nieuwbouwprojecten. 
• Oprichting van een Duurzaam EnergieBedrijf indien vooraf voldoende zeker gesteld is dat dit economisch 

rendabel is en geen grote risico’s voor de gemeente oplevert. De voorkeur gaat uit naar een DEB samen 
met andere (omliggende) gemeentes en in samenwerking met ervaren partijen uit de energiesector zodat 
een zekere omvang en kennis verzekerd is. 

• De gemeente werkt aan een continu energiebesparingsprogramma waarvan ook openbare straatverlich-
ting onderdeel is. 

• In zowel Abcoude als Mijdrecht doorgaan met het afvalbrengstation en het concept van gescheiden in-
zameling, zoals GFT, glas, papier, kleding en plastic. 

• Aanpak van zwerfvuil, bijvoorbeeld via maatschappelijke stages, vrijwilligerswerk of HALT-project. 

3.3. Op weg 
Visie: 
In een landelijke gemeente als de onze zal er een goede balans moeten worden gevonden tussen de ver-
schillende verkeersvormen. Naarmate wij openbaar vervoer en fietsverbindingen weten te verbeteren, kan 
de auto meer blijven staan. Daarbij moet ook voldoende vervoersgelegenheid geboden worden voor mensen 
voor wie zelfstandig vervoer beperkt is. Kernwoorden zijn: veiligheid, leefbaarheid, toegankelijkheid en be-
scherming van het milieu. 
 
Wat voor ons betekent...: 
Bij veiligheid op de weg is er speciaal aandacht voor mindervaliden, ouderen en kinderen als kwetsbare ver-
keersdeelnemers. Bij renovatie en wegenonderhoud zal dit dus nadrukkelijk meegewogen moeten worden.  
 
De gemeente voert een actief beleid met betrekking tot de verkeersveiligheid. Zowel met betrekking tot de 
inrichting van het wegenstelsel als de handhaving met name op verkeersovertredingen die de veiligheid in 
gevaar brengen. 
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Voor onze regio is het hard nodig dat  geïnvesteerd wordt in een veel beter openbaar vervoer. De gemeente 
zal zich inzetten voor betere busverbindingen en -aansluitingen. Aanpassingen in het OV moeten leiden tot 
verbetering qua reistijd en zo mogelijk qua kosten. Vanuit dat streven staat ons een OV-stelsel voor ogen 
met hoogfrequente snelle verbindingen tussen bus- en treinstations (niet alleen naar het oosten en noorden, 
maar ook naar zuid en west) met daaronder een netwerk van voorzieningen zoals interne buslijnen, belbus, 
buurtbus, regiotaxi en ander collectief vraagafhankelijk vervoer voor de aan- en afvoer van wijken, kleine 
kernen en het achterland. Dit kan in combinatie met goede fietspaden, fietsenstalvoorzieningen en parkeer-
gelegenheden een nieuwe dynamiek aan het regionale OV geven.  
 
Dit laat onverlet dat ook de auto voldoende ruimte moet krijgen, omdat het openbaar vervoer niet in alle ge-
vallen voorziet. Dat betekent ook goed en structureel onderhoud van ons wegennet (naast goed onderhou-
den fietspaden en voetgangerspaden).  
 
Verbreding van de N201 op ons grondgebied is eerst en vooral een zaak van de nationale/regionale bereik-
baarheidsproblematiek die van belang is voor Rondeveense burgers en bedrijven die economische bindin-
gen hebben met Schiphol en de Bloemenveiling. Uit oogpunt van de aantasting/doorsnijding van ons buiten-
gebied is er vanuit lokaal perspectief geen behoefte aan een opschaling van de N201. 
 
Wat wij willen bereiken: 
• Openbaar Vervoer-verbinding tussen Mijdrecht en Woerden moet ook in het hele weekend en de avon-

den beschikbaar zijn om de ontsluiting naar het westen en de bereikbaarheid van de Huisartsenpost en 
het Hofpoortziekenhuis te verbeteren. 

• Wij willen de N201 op ons grondgebied tweebaans houden. 
• Bij het realiseren van locaties van Openbaar Vervoer opstappunten dienen veiligheid, bereikbaarheid en 

goede fietsstalmogelijkheden als kritische aspecten meegenomen worden 
• Er dient een effectieve openbaar vervoersverbinding tussen de verschillende kernen tot stand te komen 

om de bereikbaarheid van voorzieningen te vergroten. 
• Bij de nieuwe concessieronde zal onze visie op een regionaal OV-concept nadrukkelijk bij de provincie 

ingebracht worden. 
• ChristenUnie-SGP pleit voor een fietspad langs het Dokter van Doornplein in Abcoude, om zo een veilige 

fietsverbinding tussen de kern, de scholen en het station te verkrijgen. 
• De buslijnen 120 en 126 moeten ook het station Abcoude aandoen. Hiermee wordt nog beter de aanslui-

ting van het lokale vervoer met het treinverkeer bewerkstelligd. 
• Extra aandacht voor onderhoud van fiets- en voetpaden waar oneffenheden en schade tot veiligheidsrisi-

co’s leiden. 
• De te realiseren nieuwe verbinding Amstelhoek / Uithoorn op het huidige N201-tracé dient autoluw te zijn. 

3.4. Waar werk ik? 
Visie: 
Centraal in de economische visie van ChristenUnie-SGP staat het besef dat de mens de opdracht heeft de 
aarde op een verantwoorde manier te “bouwen en bewaren”. Dit betekent voor de persoonlijke sfeer dat ie-
der dient te zorgen voor zichzelf, zijn gezin, zijn naasten en zijn omgeving en zo zijn mogelijkheden te benut-
ten om zich voor de gemeenschap en tot eer van God te ontplooien. 
 
Wat voor ons betekent...: 
Werk is belangrijk voor de ontplooiing van een mens. Daarom is het belangrijk dat zo min mogelijk mensen 
langs de kant staan en zijn aangewezen op een uitkering. De gemeente voert daarom een actief beleid om 
mensen aan werk te helpen, onder andere door de samenwerking met het bedrijfsleven. Wanneer bedrijven 
bijdragen in scholing, ligt het werk om de hoek en zijn passende arbeidskrachten binnen handbereik. 
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Tegelijk moet er ook oog zijn voor het feit dat niet iedereen mee kan komen in onze productie- en prestatie-
maatschappij. Juist voor deze mensen heeft de overheid een verantwoordelijkheid. Daarnaast zal de ge-
meente oog hebben voor de noodzaak van een goede balans van arbeid en zorg en de ruimte om soms 
even geen werk te hebben in ruil voor het goed vervullen van zorgtaken (kinderen, mantelzorg). 
 
De aanwezigheid van een veelkleurig palet aan bedrijven is goed voor de werkgelegenheid. Voor een ge-
meente is, naast het belang van grote ondernemingen, ook de aanwezigheid van een gezond midden- en 
kleinbedrijf van groot belang voor de leefbaarheid. Dat zijn allemaal redenen voor een gemeentebestuur om 
niet alleen aandacht te besteden aan grote bedrijven, maar zich daarnaast ook te richten op het MKB. 
 
De overheid stimuleert ook een breed aanbod aan winkels, waarbij kwaliteit en diversiteit belangrijker zijn 
dan kwantiteit. Dat geldt ook voor horecagelegenheden. Voor de kleine kernen wordt gestimuleerd dat het 
voorzieningenniveau dusdanig is dat het leefbaar blijft. 
 
Waar het binnen haar mogelijkheden ligt, stimuleert de gemeente ondernemerschap en probeert zij werkge-
legenheid te behouden of te creëren, eventueel via regionale samenwerking.  
 
De gemeente hanteert een vestigingsbeleid voor bedrijven waarin het van belang is dat economische ont-
wikkelingen in harmonie met de omgeving plaatsvinden. Om willekeur te voorkomen, worden heldere vesti-
gingseisen in duidelijke bestemmingsplannen vastgelegd. De belangen van de burgers moeten hierin niet 
vergeten worden. De gemeente stimuleert bedrijfsverplaatsingen uit woonkernen en verbetering van bedrij-
venterreinen zodat een aantrekkelijk vestigingsklimaat ontstaat. 
 
Verder zorgt zij voor heldere regelgeving. Door snelle afhandeling van de verschillende soorten vergunnin-
gen en een goede afstemming binnen de gemeente wordt meegewerkt aan een positief vestigingsklimaat. 
 
In regelgeving rondom bijzondere bijstand mogen zelfstandigen  niet buiten de boot vallen. 
 
De agrarische sector zit in een langdurig en ingrijpend veranderingsproces. Deze voor de economie, voed-
selvoorziening, maar ook cultuur belangrijke sector verdient ons respect en onze steun. Waar mogelijk moe-
ten de functies van landbouw en tuinbouw in onze gemeente behouden blijven. Waar een natuuropgave ligt, 
ontstaan ook nieuwe kansen. De gemeente stimuleert behoud van de agrarische sector in combinatie met 
natuurbeheer en eventueel recreatie en voorzieningen die aansluiten bij het toerisme.  
 
In zover het tot haar mogelijkheden behoort stimuleert de overheid maatschappelijk verantwoord onderne-
men. Wij staan kritisch tegenover tendensen richting een 24-uurseconomie.  
 
Wat wij willen bereiken: 
• ChristenUnie-SGP wil geen winkelopenstelling op zondag en zeker geen verruiming van de huidige prak-

tijk. 
• Uitholling van de winkelcentra wordt tegengegaan door inperking van de detailhandel op de industrieter-

reinen. 
• Voortgaande revitalisering bedrijfsterrein Mijdrecht, waarbij ondernemers ook worden aangesproken op 

de staat en het aanzicht van hun bedrijfspanden. 
• Invoering van een Ondernemingsfonds in de kern Mijdrecht en zo nodig ook in andere kernen. 
• Bij aanbesteding of gunning van werk wordt nadrukkelijk gekeken naar lokale ondernemers om de lokale 

economie maximaal te steunen. 

3.5. Waar woon ik? 
Visie: 
Een goede, passende en betaalbare woonvoorziening is een elementaire basisvoorwaarde voor een vitale 
gemeente. Daarbij is het van belang dat onze inwoners, levensloopbestendig, in hun eigen gemeente kun-
nen blijven wonen. Daarnaast zijn leefbaarheid en veiligheid sleutelbegrippen in het woonbeleid.  
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Wat voor ons betekent...: 
Door rijksbeleid zijn de mogelijkheden binnen onze gemeente voor nieuwbouw van woningen beperkt en 
door de regionalisering van de woningtoewijzing is het ook niet mogelijk gericht te bouwen voor de eigen in-
woners. In deze situatie ligt de verantwoordelijkheid bij het gemeentebestuur om een maximaal maatschap-
pelijk rendement te halen uit de schaarse mogelijkheden die er zijn. Dat betekent in ieder geval, dat de priori-
teit bij woningbouw niet allereerst ligt bij het financiële belang maar bij het volkshuisvestingsbelang. We zul-
len m.b.t. woningbouw focussen op de rode contouren en het creëren van inbrei-locaties door bedrijfsver-
plaatsingen. Het landelijk karakter van onze gemeente verdraagt zich niet met grootschalige hoogbouw.  
 
Wij hebben niet de ambitie om een grote groeigemeente te zijn. Wel willen we het landelijke en veelzijdig ka-
rakter van onze gemeente behouden, waarbij de maximale ruimte wordt geboden aan eigen inwoners om in 
onze gemeente betaalbaar te blijven wonen. Waar mogelijk zal de gemeente door flankerend beleid aanvul-
lende instrumenten ontwikkelen om in het bijzonder starters te helpen. 
 
De gemeente zal daarbij steeds nadrukkelijk de regierol naar zich toe moeten trekken, bijvoorbeeld door een 
adequate grondpolitiek, en moeten voorkomen dat zij afhankelijk wordt van andere partijen vooral als het 
gaat om de beschikbaarheid van starterswoningen.  
 
Er zal continue aandacht moeten zijn voor het afstemmen van reële behoefte en de te ontwikkelen bouw-
plannen. Het woningbouwprogramma zal dus met regelmaat bijgesteld moeten kunnen worden zodat een 
goede balans wordt gevonden tussen bouwen voor starters, doorstromers en ouderen, tussen alleenstaan-
den en gezinnen, tussen huren en kopen, tussen allochtonen en autochtonen.  
 
Een nieuwe ontwikkeling is de woon-zorg-zone. Door een combinatie te maken van verschillende typen wo-
ningen, zorginstellingen, kleinschalige voorzieningen (kapsalon e.d.) wordt de sociale cohesie bevorderd, 
kunnen ouderen langer op zichzelf blijven wonen, en verbetert de kwaliteit van de buurt. Bovendien wordt 
vereenzaming van vooral oudere mensen op deze wijze tegengegaan. 
 
Wat wij willen bereiken: 
• Nu er naar aanleiding van initiatief van ChristenUnie-SGP door de netbeheerder toezeggingen zijn ge-

daan om de achterstanden in te halen en nieuwe technieken toe te passen met betrekking tot de stroom-
voorziening, moet de gemeente erop toezien dat dit voortvarend wordt uitgevoerd en alle medewerking 
verlenen als het gaat om vergunningen etc.  

• Met name jongeren hebben moeite om zich in onze gemeente te vestigen; de gemeente zal dus een pak-
ket maatregelen samenstellen om de eigen jeugdige inwoners te ondersteunen bij het vinden van een 
passende woning. Maatregelen hierbij zijn startersleningen, maatschappelijk gebonden eigendom, quota 
goedkope woningen in bouwprojecten (bijv. in relatie tot duurder segment).  

• De maatregelen gelden ook voor voormalige jeugd, die korter dan vijf jaar buiten onze gemeente woon-
achtig is geweest, terug wil keren (bijv. na studie) en nog geen eigen woning bezit. 

• De reserve Sociale Woningbouw wordt omgezet in de reserve Starters Woningmarkt, waardoor deze 
breder ingezet kan worden, bijv. voor de financiering van startersleningen nu de rijksoverheid hierin maar 
beperkt voorziet. 

• Periodiek woningbehoefte onderzoek. 
• Voortvarend de voorbereidingen treffen om de woningbouw bij verschillende projecten (Marickenzijde, 

Veenbadgebied, etc.) zonder vertraging te kunnen starten zodra de woningmarkt weer aantrekt. 
 
 


